


 

 
 

 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE 

 
M ES TS K É HO  Z AS T U P I T E Ľ ST V A  

 
zo dňa 13. 9. 2018  číslo     /2018 

 

K bodu:   Návrh na podanie prihlášky mesta Liptovský Mikuláš do súťaže „Európske  
                mesto bez bariér 2019“  
 
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

I. konštatuje, že 
1. mesto Liptovský Mikuláš sa aktívne stavia k jednotnému prístupu k občanom a k odstraňovaniu 

bariér, s ktorými sa v živote stretávajú znevýhodnení občania. 

2. Európska komisia pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu vyzvala mestá z krajín EÚ  k účasti 

v súťaži „Európske mesto bez bariér 2019“, s možnosťou – pre mestá s počtom obyvateľov aj 

pod 50 000 eur - získať špeciálne  ocenenie „Dostupnosť kultúrneho dedičstva“.    

3. Cieľom tejto aktivity je inšpirovať aj iné mestá k zlepšeniu ich smerovania a aktivít v oblasti 

dostupnosti. Výstupom je materiál, v ktorom   sú predstavené víťazné mestá, spolu s podrobnými 

informáciami o inovatívnych projektoch, ich financovaní a kontaktné informácie na každé 

víťazné mesto.  

4. Mesto Liptovský Mikuláš má rozvinuté aktivity smerujúce k zabezpečeniu „Dostupnosti 

kultúrneho dedičstva“ vo viacerých oblastiach a zapojením sa do tejto aktivity získa i ďalšie nové 

poznatky a skúsenosti. Tiež  spolupracuje a vyvíja aktivity pre zapojenie širšieho okruhu 

subjektov do participovania pri analyzovaní  a hľadaní riešení v tejto oblasti. 

5. Mesto Liptovský Mikuláš je členom viacerých mimovládnych organizácií, ktoré svojou činnosťou 

prispievajú k budovaniu bezbariérovosti mesta (Živé námestie, Mikulášsky okrášľovací spolok). 



 

 
 

6. Ocenenia a uznania,  ktoré Mesto Liptovský Mikuláš získalo za posledné 4 roky za svoje 

aktivity:  

- 2015 – Ocenenie (ZMOS) – Oskar bez bariér (za Komunitné centrum – sociálnu škôlku) 
- 2016 – Národné informačné stredisko SR – Pečať rozvoja miest a obcí 
- 2017 – Celoslovenský informačný portál SLOVAKREGION, - 1. miesto v rámci súťaže 

„NAJ mesto a obec Slovenska“ 
- 2017 – Žilinský kraj – Inovácia Žilinského samosprávneho kraja 2017 – Poďakovanie 

združeniu „Živé námestie, o.z, mestu Liptovský Mikuláš  za prínos v oblasti inovačného 
rozvoja ŽSK 

- 2017 – Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s., Národné informačné 

stredisko SR – Mesto s predpokladom stabilného rozvoja 
- 2018 – CENA Petra Buriana  za spoluprácu pri realizácii projektu pod názvom 

„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“ 

7. Doterajšie aktivity smerujúce k odstraňovaniu bariér sú zamerané na tieto oblasti:  

 Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2022 ako základný 

strategický dokument analyzuje a dlhodobo smeruje riešenia do všetkých oblastí  života 

v meste, vrátane  ich dostupnosti. Program je zverejnený  na: 

http://www.mikulas.sk/filesII/prilohy/PHSR_DOKUMENT_FINAL_28_12.pdf 

 Komunitný  plán sociálnych služieb na roky 2016 – 2020 – definuje ciele a priority   

rozvoja sociálnych služieb na území mesta pre osoby so zdravotným postihnutím formou 

schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb na území mesta Liptovský Mikuláš   – 

opatrenie „Pokračovať v uplatňovaní systému odstraňovania bariér“ formou aktivít:, 

zakúpenie a inštalácia „Eurokľúča“ pre zdravotne postihnutých občanov mesta, 

odstraňovanie bariér verejných priestranstiev a mestských komunikácií, vytvorenie 

bezbariérového prístupu do verejných, kultúrnych a iných inštitúcií v meste, podpora 

výstavby bezbariérových bytov.  

 Mapa bezbariérovosti mesta Liptovský Mikuláš – vypracovaná v roku 2009.  Mapa plní 

dva hlavné ciele: 

• slúži zdravotne znevýhodneným občanom mesta pri ich presune mestom a zároveň 

je pre mesto ukazovateľom problémových miest a lokalít, v ktorých je potrebné 

doriešiť bezbariérovosť. 

• Súčasťou mapy sú aj prístupy ku kultúrnemu dedičstvu mesta. 

• Mapa bola spracovaná v spolupráci s handicapovanými občanmi mesta. Textová 

časť mapy zahŕňa číselný zoznam objektov, ktorých bezbariérová dostupnosť je 

farebne rozlíšená do 3 kategórií: 1. prístupné s pomocou,  2. prístupné bez pomoci 

a 3. neprístupné. Sú v nej zakreslené aj trasy bezbariérových chodníkov.  

                          Pripravovanou inováciou tejto mapy bude jej spracovanie do formy mobilnej aplikácie       

                          umožňujúcej okrem samotnej informačnej funkcie aj interakciu a plánovanie trás. 

                          Všetky mestom spravované objekty majú riešené bezbariérové prístupy. 



 

 
 

8. Podpora aktivít handicapovaným občanom – už  9 rokov sa koná „Športový deň zdravotne 

postihnutých“, ktorého sa zúčastňuje viac ako 350 účastníkov, mesto podporuje kluby  zdravotne 

znevýhodnených občanov formou dotačnej schémy, ide o telesne postihnutých občanov, deti 

a ich rodičov, občanov s civilizačnými chorobami, psoriatikov a atopikov, nevidiacich 

a slabozrakých, kardiakov, občanov s onkologickými chorobami, občanov so sclerosis multiplex, 

diabetikov, postihnutých Parkinsonovou chorobou (v septembri . 2018 sa na území mesta 

organizuje medzinárodná súťaž  „Parkinsoniáda“ s podporou mesta. V mnohých z týchto oblastí 

mesto spolupracuje aj so Slovenským červeným krížom.  

Ďalšou formou podpory zo strany mesta je zabezpečenie a bezplatné poskytovanie priestorov 

vrátane ich údržby pre klubovú činnosť zdravotne znevýhodnených občanov, do ktorých majú 

zabezpečený bezbariérový prístup, možnosť prístupu výťahom. 

9. Dostupnosť dopravy a súvisiaca infraštruktúra – 

 Z pohľadu sociálneho  je občanom  s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaná preprava  

osobným motorovým vozidlom (v spolupráci so Slovenským červeným krížom). 

 Všetci občania majú dostupnú hromadnú dopravu autobusom (MHD), väčšina autobusov je 

nízkopodlažná (low-entry), zdravotne postihnuté osoby majú prepravu bezplatnú vrátane 

sprievodnej osoby a vrátane vodiaceho psa. 

 Parkovanie zo strany mesta je vo vzťahu k ZŤP ošetrené mobilnou aplikáciou ParkDots, 

prostredníctvom ktorej  je možné získať online informáciu o aktuálne voľných parkovacích 

miestach v centre mesta (monitorované formou senzorov obsadenosti). Osoby ZŤP majú 

rezervované parkovacie miesta zdarma na mestských platených parkoviskách. Pred 

bytovými domami majú tiež bezplatne vyhradené parkovacie miesta.  

 Mesto má bezbariérovo riešené verejné priestranstvá v historickom centre,   chodníky pre 

peších a priechody pre chodcov -  s vyznačením pre zrakovo postihnutých chodcov.  

 Pre zlepšenie služieb sa v súčasnosti  realizuje obstarávanie nového dopravcu MHD s tým, 

že nové podmienky počítajú s úplnou prestavbou vozidlového parku na low-entry autobusy 

s priestorom pre ZŤP osoby. 

 V štádiu príprav stavebného povolenia je preložka železničnej trate, súčasťou ktorej bude aj 

nová  železničná stanica s nástupišťom a autobusová stanica, vrátane bezbariérových 

riešení. 

 V zámeroch mesta je vytvorenie bezbariérovej oddychovej zóny pre seniorov a občanov 

s ŤZP. 

 Východiskom k ďalším riešeniam bude vypracovanie štúdie bezbariérovosti mesta 

a strategický plán na odstránenie bariér na roky 2019 – 2022. 

10. Grantový systém na odstraňovanie bariér medzi majoritou a cieľovou skupinou – 

prostredníctvom grantovej schémy alebo prostredníctvom iných dotácií mesta sú 

znevýhodneným občanom poskytované finančné prostriedky a podpora v oblasti kultúry, športu, 

sociálnej a humanitárnej starostlivosti. Do tohto systému je už zahrnutých  12 takýchto klubov. 
11. Opatrovateľská služba je ďalšou z aktivít, ktorá je zabezpečovaná a poskytovaná na základe 

rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. V rámci rozsahu poskytovaných úkonov môže 



 

 
 

byť aj poskytnutie sprievodu pri záujmových činnostiach alebo dohľad pri základných sociálnych 

aktivitách, kam patrí aj záujmová činnosť.  
12. Denné centrá a seniori  (bývalé Kluby seniorov) sú ambulantnou formou sociálnych služieb. 

Mesto ich má zriadených 10 a ich činnosť je veľmi aktívna. Seniori sa zapájajú do aktivít 

organizovaných mestom,  avšak  mesto organizuje pre seniorov aj samostatné akcie, poskytuje 

lístky na vybrané kultúrne podujatia.  Mesiac október sa vždy nesie v duchu úcty k starším. 

Mesto pre tieto kluby vytvára organizačné podmienky (výlety, preprava). 
13. V meste Liptovský Mikuláš funguje Rada starších, ktorá je poradným orgánom primátora 

mesta a jej členovia sú zástupcami jednotlivých klubov. Členovia tejto rady často upozorňujú 

a pomáhajú riešiť aj problémy s prekonávaním bariér v meste. 
14. Eurokľúč je symbolom prístupu znevýhodnených občanov k verejným toaletám bezbariérovou 

formou. V meste sú 3 takéto možnosti, pričom 1 toaletu zriadilo mesto v Dome kultúry.  
15. Bezbariérové nájomné byty vo vlastníctve mesta sa nachádzajú vo viacerých častiach mesta. 

Je ich celkom 29, z toho 10 jednoizbových, 13 dvojizbových a 6 trojizbových.  
16. Dostupnosť informácií a komunikačná technológia je už zabezpečená prostredníctvom  

 webovej stránky mesta aj s Mapou bezbariérovosti, prostredníctvom webovej stránky 

Informačného centra mesta, mestského Múzea Janka Kráľa a Domu kultúry. 
 V centre mesta je dostupná free wifi zóna, turistická mobilná aplikácia, audiosprievodca 

v turistickej mobilnej aplikácii (3 sakrálne pamiatky, 12 NAJ atraktivít historického centra, 

produktové balíky pre rodiny s deťmi, žiakov a študentov, seniorov, kalendár podujatí, 

prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení a ďalšie). 
 Aplikácia naviguje užívateľov s využitím interaktívnych máp a zároveň využíva nové 

technológie vrátane Bluetooth 4 (Low Energy) majákov umiestnených v jednotlivých 

historických pamätihodnostiach v centre mesta. Každá atraktivita v aplikácii obsahuje 

piktogram bezbariérového prístupu. 
 Návštevníkom mesta je umožnené absolvovať tématické prehliadkové trasy so sprievodcom 

– pre handicapovaných je ponuka 7x INAK, t.j. špeciálne vytvorených 7 prehliadkových trás. 
 V štádiu príprav je spustenie interaktívnej mobilnej aplikácie na sprostredkovanie prehliadky 

expozícií mestského Múzea J. Kráľa vrátane plnohodnotných variant pre nepočujúcich 

a slabozrakých. 
17. Dostupnosť kultúrnych zážitkov – mesto organizuje, podieľa sa resp. zabezpečuje: 

 Organizuje Deň rodiny (10 rokov) v spolupráci s Úniou pre nevidiacich a Združením 

postihnutých civilizačnými chorobami. 

 Podieľa sa na organizovaní benefičného podujatia „Hudba bez bariér“  

 Podieľa sa na organizovaní podujatia Barlatón. 

 Má zabezpečené úplné, resp. čiastočne prispôsobené prístupy ZŤP do kultúrnych 

priestorov, historických pamiatok, sakrálnych pamiatok a expozícií.  

 

II. berie na vedomie 



 

 
 

predložené informácie o pripravenosti mesta Liptovský Mikuláš na získanie špeciálneho ocenenia   

„Dostupnosť kultúrneho dedičstva „  v súťaži „Európske mesto bez bariér 2019“. 

 

III. schvaľuje 

podanie prihlášky mesta Liptovský Mikuláš  do súťaže „Európske mesto bez bariér 2019“. 

             o získanie špeciálneho ocenenia   „Dostupnosť kultúrneho dedičstva“. 

 

IV. odporúča 

primátorovi mesta podať prihlášku mesta Liptovský Mikuláš   do súťaže  „Európske mesto bez bariér 

2019“ 

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 
 

    
                  Dátum podpisu uznesenia:         2018 
 

                                                     .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
Dôvodová správa 

 
 
 
      Európska komisia pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu už niekoľko rokov oceňuje mestá členských 
krajín EÚ nad 50 000 obyvateľov za ich aktivity ocenením  „Dostupnosti kultúrneho dedičstva“. Počnúc rokom 
2019 rozširuje túto príležitosť i pre mestá pod 50 000 obyvateľov s cieľom, aby aj tieto mestá boli  inšpirované 
a zlepšovali svoje  smerovania a aktivít v oblasti dostupnosti. 
 
     Mesto Liptovský Mikuláš má bohatú históriu a patri k mestám, ktoré dlhodobo chránia a udržiavajú svoje 
kultúrne dedičstvo. Mesto systematicky rozvíja, prijíma a plní strategické dokumenty, pričom nezabúda ani 
na odbúravanie bariér pre znevýhodnené skupiny občanov. Za svoje prístupy a výsledky  už získalo ocenenia 
vo viacerých oblastiach. 
 
     Mesto Liptovský Mikuláš má výsledky a pripravený dostatok argumentácie pre podanie prihlášky do 
súťaže „Európske mesto bez bariér 2019“ s cieľom získať špeciálne  ocenenie „Dostupnosť kultúrneho 
dedičstva“. 
 
     
 



 

Dostupnosť kultúrneho dedičstva  

Pravidlá účasti a registrácia  

 
Kritériá spôsobilosti  
 V rámci ocenení Access City Award 2019 sa budú odovzdávať aj špeciálne ocenenia ako súčasť 

Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Ocenené budú mestá v dvoch rôznych veľkostných 

kategóriách (do 50 000 obyvateľov a nad 50 000 obyvateľov) za mimoriadnu snahu sprístupňovať 

svoje kultúrne dedičstvo všetkým ľuďom.  

 Pri prihláškach uprednostňuje sekretariát anglický jazyk, no akceptuje aj francúzsky a nemecký.  

 Pre úspešné prihlásenie je potrebné vyplniť a odoslať online prihlasovací formulár do polnoci 

16. septembra 2018 (bruselského času).  

 

Kritériá hodnotenia  
1. Rozsah aktivít  

 Úlohou žiadateľa je opísať aktivity, stratégie a iniciatívy v nasledujúcich oblastiach dostupnosti:  

1. dostupnosť obývaných oblastí, občianska vybavenosť, služby v meste,  

2. dostupnosť dopravy a súvisiaca infraštruktúra,  

3. dostupnosť informácií a komunikácia, vrátane informačných a komunikačných technológií:  

a. dostupnosť informácií pri plánovaní návštevy, 

b. dostupnosť informácií na mieste, 

4. dostupnosť kultúrnych zážitkov.  

1. Rozsah aktivít  

 Od úspešných žiadateľov sa očakáva predstavenie premysleného a zrozumiteľného prístupu 

k problematike dostupnosti v rámci všetkých štyroch spomínaných oblastí vo vybraných 

lokalitách kultúrneho dedičstva ako aj ambiciózne plány do budúcnosti zamerané na riešenie 

dostupnosti kultúrneho dedičstva v meste.  

 

PRÍLOHA č. 1 



2. Vlastníctvo, miera angažovanosti  

 Žiadatelia by mali načrtnúť štruktúry vytvorené v rámci správy mesta na realizáciu aktivít 

v oblasti dostupnosti.      

 Z prihlášok by malo byť jasné, že zrealizované alebo plánované aktivity sú súčasťou 

premyslenej stratégie resp. rámcového prístupu, nie ad hoc projekty.  

 

 Stratégia dostupnosti kultúrneho dedičstva by mala byť začlenená do politiky a predpisov 

mesta.  

 

 Zjavné by malo byť aj programové vyhlásenie/záväzok v súvislosti s dostupnosťou na vysokej 

úrovni zodpovednosti.  

 Žiadatelia by mali poskytnúť informácie o príslušných zdrojoch (personál, rozpočet, atď.) 

pridelených na realizáciu daných postupov.  

 Zhodnotenie nákladov na dostupnosť by malo zahŕňať aj odhad očakávaných prínosov.  

 

3. Dosah  

 Žiadatelia by mali predstaviť príklady iniciatív zameraných na osoby s postihnutím a v prípade 

potreby vysvetliť, ako zvýhodňujú všetky vrstvy obyvateľstva.  

 Žiadatelia by mali na podporu svojich plánov uviesť údaje zamerané na kvalitu a kvantitu ako 

aj konkrétne príklady.  

 Je dôležité spomenúť projekty zamerané na mentálne postihnutých občanov, ak sa žiadatelia do 

nejakých zapojili.  

 Pri hodnotení plánovaných iniciatív a postupov sa bude hodnotiť predovšetkým ich súvislosť 

a potenciálny dopad.  

 

4. Kvalita a udržateľnosť výsledkov  

 Žiadatelia by mali vysvetliť, aké štruktúry, mechanizmy a procesy používajú na zaistenie 

kvality a udržateľnosti dosiahnutých výsledkov.  

 Pojem kvalita výsledkov zahŕňa zlepšenia zrealizované v oblasti dostupnosti pri súčasnom 

dodržiavaní príslušných noriem a legislatívy.  

 Predpokladom dosahovania udržateľných výsledkov sú spoľahlivé zdroje, nepretržité úsilie 

a vytvorenie stabilnej štruktúry. Pri hodnotení úspechu sú kľúčové mechanizmy hodnotenia 

a monitorovania (pravidelné kontroly, oznamovanie a náprava problémov, riešenie sťažností 

atď.).  

 



5. Zapojenie postihnutých osôb a príslušných partnerov  

 Žiadatelia by mali preukázať, ako aktívne zapájajú osoby s postihnutím, ich zastupujúce 

organizácie a odborníkov na tematiku dostupnosti pri plánovaní, realizácií a zachovávaní stratégií 

a iniciatív mesta zameraných na zlepšovanie dostupnosti.  

 Žiadatelia by mali zároveň načrtnúť postupy, ako zvyšujú povedomie v oblasti dostupnosti, 

a ako, resp. či vôbec rozširujú a vymieňajú si skúsenosti a osvedčené kroky s inými mestami na 

miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.  

 

Proces výberu 
Výber prebieha v dvoch fázach: a) predvýber na národnej úrovni, za ktorým nasleduje b) 

konečný výber na európskej úrovni.  

a) Národné poroty vyberú najviac dve mestá členskej krajiny (tzv. národných kandidátov).  

b) Z národných kandidátov vyberá európska porota dvoch víťazov.  

Na zabezpečenie konzistentnosti, transparentnosti a spravodlivosti sa pri rozhodovaní riadi 

európska porota štandardnými hodnotiacimi kritériami.  

 

Kritériá a ich hodnota sú uvedené v tabuľke nižšie. Žiadatelia, ktorí na národnej úrovni 

nedosiahnu hodnotu min. 60 bodov, nepostúpia do európskeho kola.  

 

 

Kritérium  Max. počet bodov  

1.Rozsah aktivít vo vzťahu ku konkrétnej lokalite 

kultúrneho dedičstva  

20  

2. Vlastníctvo, miera angažovanosti zodpovedajúcej 

organizácie  

20  

3. Dosah na lokalitu, postupy, návštevníkov, ...  20  

4. Kvalita a udržateľnosť výsledkov, inovatívne 

a opakovateľné riešenia  

15  

5  

5. Zapojenie osôb s postihnutím a príslušných 

partnerov/iných zainteresovaných osôb. 

20  

CELKOVO  100  
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